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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1235/2009, του A.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πληρωμή για υλικά σε σχέση με τη σχολική φοίτηση της κόρης του

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζει στη γαλλική πλευρά των συνόρων μεταξύ της Λωρραίνης και του Σάαρ, 
αλλά φορολογείται στη Γερμανία όπου η κόρη του πηγαίνει σε κρατικό γερμανικό σχολείο. Ο 
αναφέρων καταγγέλλει ότι οι γερμανικές εκπαιδευτικές αρχές απαιτούν από αυτόν, ως 
κάτοικο Γαλλίας, να καταβάλλει 700 ευρώ τον χρόνο για την κάλυψη υλικών σε σχέση με τη 
σχολική φοίτηση ("Schulsachkostenbeitrag")· όπως ο ίδιος πιστεύει, αυτή η απαίτηση 
αντιβαίνει στις αρχές της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, ζητεί δε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής μπορούν ήδη να παράσχουν ορισμένες γενικές πληροφορίες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, οι 
διακινούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους υπηκόους της χώρας 
υποδοχής σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και τις συνθήκες εργασίας 
και τα πλεονεκτήματα. Ένας μεθοριακός εργαζόμενος που διατηρεί την εργασία του στο 
κράτος καταγωγής του και έχει μεταφέρει την οικία του σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί να 
διεκδικήσει το καθεστώς του διακινούμενου εργαζόμενου για τους σκοπούς του άρθρου 45 
ΣΛΕΕ και του κανονισμού αριθ. 1612/68 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
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στο εσωτερικό της Κοινότητος1.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού αριθ. 1612/68 ένας διακινούμενος 
εργαζόμενος "απολαύει των ιδίων κοινωνικών και φορολογικών πλεονεκτημάτων με τους 
ημεδαπούς εργαζομένους".

Η έννοια του κοινωνικού πλεονεκτήματος είναι ευρεία και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο 
οικονομικά πλεονεκτήματα2 όσο και μη οικονομικά πλεονεκτήματα3 για τον διακινούμενο 
εργαζόμενο. Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θεωρούν ότι το ζήτημα αν το τέκνο ενός 
διακινούμενου εργαζόμενου μπορεί να φοιτήσει δωρεάν σε σχολείο στη χώρα εργασίας ή αν 
πρέπει να επιβαρυνθεί με κάποιο κόστος σχολικής φοίτησης συνιστά κοινωνικό πλεονέκτημα 
για τον διασυνοριακό εργαζόμενο στο πλαίσιο του άρθρου 7, παράγραφος 2.

Καθώς η αναφορά δεν περιέχει αναλυτικές πληροφορίες, συγκεκριμένα για τις οικείες 
εκπαιδευτικές αρχές, τους ισχύοντες κανόνες και την κατάσταση των τέκνων των οποίων οι 
γονείς εργάζονται και ζουν στη Γερμανία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα επικοινωνήσουν με 
τον αναφέροντα για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες. 

Μετά την αξιολόγηση των αναλυτικών πληροφοριών, η Επιτροπή θα αποφασίσει πώς θα 
προχωρήσει. Θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών το συντομότερο δυνατόν.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Δεδομένου ότι η αναφορά δεν περιελάμβανε λεπτομερείς πληροφορίες (ειδικότερα σχετικά 
με τις εν λόγω εκπαιδευτικές αρχές, τις ισχύουσες διατάξεις και την κατάσταση των παιδιών 
οι γονείς των οποίων εργάζονται και ζουν στη Γερμανία), η Επιτροπή ζήτησε από τον 
αναφέροντα με επιστολή της στις 04.02.2010 να παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Η 
Επιτροπή υπενθύμισε τον αναφέροντα με επιστολή της στις 27.04.2010.

Δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν έχει απαντήσει, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει 
λεπτομερώς την αναφορά.

                                               
1 Βλέπε υπόθεση C-212/05 Hartmann
2 π.χ. κατώτατο όριο διαβιώσεως (C- 249/83 Hoeckx), επίδομα ανατροφής (C-85-96 Martinez Sala, υποτροφίες 
σπουδών (C-39/86 Lair, C- 197/86 Brown), δάνεια λόγω γεννήσεως (C- 65/81 Reina) 
3 π.χ. απαίτηση οι νομικές διαδικασίες να διεξαχθούν σε μια συγκεκριμένη γλώσσα (C-137/84 Mutsch) και η 
δυνατότητα ενός διακινούμενου εργαζόμενου να λάβει άδεια για τον άγαμο σύντροφό του προκειμένου να 
κατοικεί μαζί του (C-59/85 Reed).


